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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi investigar misturas de proteína isolada de soja (SPI) e 

alginato de sódio (ALG) em diferentes pHs e concentrações do polissacarídeo, bem como 

propriedades dos filmes elaborados a partir desses biopolímeros e efeitos da adição de extrato 

de beldroega (Portulaca oleracea L.) (EB). Soluções e filmes à base de SPI (5% m/m de solução 

filmogênica) com adição de diferentes concentrações (0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1% m/m de solução 

filmogênica) de ALG foram elaborados em pH 6, 8 e 11. As soluções foram caracterizadas por 

propriedades reológicas, FTIR e microscopia confocal a laser, e os filmes comestíveis quanto a 

propriedades estruturais (FTIR e Raio-X), morfológicas (microscopia eletrônica de varredura), 

mecânicas (tensão, elongação na ruptura e módulo de Young), óticas (parâmetros de cor L*, a* 

e b*, opacidade e transmitância) e de barreira (ao vapor de água e ao oxigênio), além de sua 

interação com a água (umidade, solubilidade e isoterma de sorção de água). Filmes de SPI (5%) 

e SPI (5%) - ALG (1%) foram avaliados sem e com adição de EB, nas concentrações de 2,5; 

3,75 e 5% m/m de solução filmogênica, quanto às suas propriedades, exceto a de sorção de 

água, e foi determinada sua atividade antioxidante pelo método DPPH. Por fim, foram 

analisadas propriedades de barreira (ao vapor de água, oxigênio e à luz) do polietileno de alta 

densidade (PEAD) e este foi comparado aos filmes biodegradáveis à base de SPI, avaliando-se 

o desempenho desses filmes como embalagem tipo sachê para chips de manga. Alterações de 

qualidade das amostras envasadas a vácuo foram analisadas quanto aos parâmetros de cor, 

conteúdo de β-caroteno e atividade antioxidante (pelos métodos ABTS e DPPH). Como 

principais resultados nas soluções de SPI-ALG a concentração 0,75% ALG e pHs 6 e 8 foram 

as condições que proporcionaram maior força do gel. Em relação aos filmes, verificou-se que 

a adição do polissacarídeo aumentou a opacidade, solubilidade e melhorou as propriedades 

mecânicas dos filmes à base de SPI, com particularidades para cada pH. No pH 11 a adição de 

ALG reduziu significativamente a permeabilidade ao oxigênio dos filmes, atingindo uma 

redução de 132% com concentração de 1% ALG. A adição de EB nos filmes simples (SPI) e 

compostos (SPI-ALG) não causou alterações nas estruturas moleculares (FTIR), no entanto, 

aumentou a opacidade e a atividade antioxidante. Além disso, nos filmes SPI-ALG aumentou 

a resistência à tensão. Filme comercial de PEAD apresentou menor permeabilidade ao vapor da 

água e opacidade e maior permeabilidade ao oxigênio quando comparado aos filmes 

biodegradáveis estudados. Em relação ao estudo de armazenamento, no geral, filme composto 

(SPI-ALG) parece ter sido o que mais contribuiu para manutenção da qualidade dos chips de 

manga, apresentando menor taxa de alteração de cor entre os filmes biodegradáveis e menor 



                                                                                                                                   

 

 

taxa de degradação de β-caroteno entre todos os filmes analisados. Apesar da necessidade de 

estudos mais aprofundados, os filmes à base de SPI-ALG demonstraram grande potencial como 

embalagem biodegradável de alimentos desidratados.  

 

Palavras–chave: Filmes biodegradáveis. Proteína isolada de soja. Alginato de sódio. pH. 

Portulaca oleracea L.



                                                                                                                                   

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present study was to investigate mixtures of soy protein isolate (SPI) and sodium 

alginate (ALG) at different pHs and polysaccharide concentrations, as well as properties of 

films made from these biopolymers and effects of the addition of purslane extract (Portulaca 

oleracea L.) (EB). Solutions and films based on SPI (5% w/w filmogenic solution) with the 

addition of different concentrations (0; 0.25; 0.5; 0.75 and 1% w/w filmogenic solution) of ALG 

were prepared at pH of 6, 8 and 11. The solutions were characterized by rheological properties, 

FTIR and confocal laser microscopy, and the edible films regarding structural (FTIR and X-

ray), morphological (scanning electron microscopy), mechanical (tensile strength, elongation 

at break and Young's modulus), optical properties (L*, a* and b* color parameters, opacity and 

transmittance) and barrier parameters (to water vapor and oxygen), in addition to their 

interaction with water (moisture, solubility and water sorption isotherm). The properties of 

films, but water sorption, of SPI (5%) and SPI (5%) - ALG (1%) were evaluated with and 

without the addition of EB, at concentrations of 2.5; 3.75 and 5% w/w filmogenic solution and 

their antioxidant activity was determined by the DPPH method. Finally, barrier properties (to 

water vapour, oxygen and light) of high-density polyethylene (HDPE) were analyzed and was 

compared to SPI-based biodegradable films, evaluating the performance of these films applied 

as packaging (as sachet-type) for mango chips. Changes in the quality of the vacuum-packed 

samples were analyzed for color parameters, β-carotene content and antioxidant activity (by 

ABTS and DPPH methods). As main results in the SPI-ALG solutions, the concentration of 

0.75% ALG and pHs of 6 and 8 were the conditions that provided greater gel strength. 

Regarding the films, it was found that the addition of polysaccharide increased the opacity, 

solubility and improved the mechanical properties of the SPI-based films, with particularities 

for each pH. At pH 11, the addition of ALG significantly reduced the oxygen permeability of 

the films, reaching a reduction of 132% at a concentration of 1% ALG. The addition of EB in 

simple (SPI) and composite (SPI-ALG) films did not cause changes in molecular structures 

(FTIR), however, it increased opacity and antioxidant activity. Furthermore, in the SPI-ALG 

films, the tensile strength increased. Commercial film (HDPE) showed lower water vapor 

permeability and opacity and higher oxygen permeability in comparison to the biodegradable 

films studied. Regarding the storage study, in general, composite film (SPI-ALG) seems to have 

contributed the most to maintaining the quality of mango chips, showing a lower rate of color 

change among the biodegradable films and a lower rate of β-carotene degradation among the 



                                                                                                                                   

 

 

analyzed films. Despite the need for further studies, SPI-ALG-based films have shown great 

potential as biodegradable packaging for dried foods. 

 

Keywords: Biodegradable films. Soy protein isolated. Sodium alginate. pH. Portulaca 

oleracea L.



                                                                                                                                   

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1.1 – Estrutura química do alginato de sódio. 29 

Figura 1.2 – Possíveis interações entre dois componentes de um sistema de biopolímeros, ex., 

uma mistura de proteína com polissacarídeo. 32 

Figura 1.3 – Plantas de Portulaca oleracea L. espontâneas. 39 

Figura 2.1 – Potential zeta em função do pH, (a) solução de SPI e ALG e (b) solução SPI-ALG 

com diferentes concentrações de ALG. 59 

Figura 2.2 – Região de viscoelasticidade linear para blendas de SPI (5%) com diferentes 

concentrações deALG no pH 6 (a), pH 8 (b) e pH 11 (c) na frequência de 5 rad·s-1 e temperatura 

ambiente (25°C). 60 

Figura 2.3 – Variação de G’ e G” com a frequência angular para blendas de SPI (5%) com 

diferentes concentrações deALG no pH 6 (a), pH 8 (b) e pH 11 (c) (Símbolos preenchidos para 

G' e símbolos vazios para G''). 63 

Figura 2.4 – Espectros FTIR do pó de SPI (a) e do pó de ALG (b). 65 

Figura 2.5 – Espectros de infravermelho das blendas de SPI (5%) com diferentes concentrações 

de ALG (0,25; 0,5; 0,75 e 1%) no pH 6 (a), pH 8 (b) e pH 11 (c). 67 

Figura 2.6 – Imagens da microscopia confocal a laser das soluções de SPI (5%): (a) a (e) 0; 

0,25; 0,5; 0,75; e 1% ALG, respectivamente; 1) pH 6; 2) pH 8; e 3) pH 11. 70 

Figura 3.1 – Corpo de prova antes do rompimento durante análise das propriedades mecânicas 

TA.XT PLUS. 83 

Figura 3.2 – Determinação de isotermas: cápsulas contendo amostras no interior de pote 

hermético (a) e cápsula durante pesagem (b). 85 

Figura 3.3 - (a) cápsula de alumínio com sistema de rosca e vedação de borracha, (b) filme 

acondicionado na cápsula, (c) dessecadores armazenados em incubadora a 25°C. 87 

Figura 3.4 – Espectro de FTIR da SPI em pó (a), ALG em pó (b) e glicerol (c). 91 

Figura 3.5 – Espectro de FTIR dos filmes de SPI e SPI-ALG no pH 6 (a), pH 8 (b), e pH 11 (c).

 93 

Figura 3.6 – Superfície dos filmes SPI (5%) com acréscimo de: (a) a (e): 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 

1% ALG, respectivamente, no pH 6 (1), pH 8 (2) e pH 11 (3). Aumento de 250×. 96 

Figura 3.7 – Superfície dos filmes SPI (5%) com acréscimo de: (a) a (e): 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 

1% ALG, respectivamente, no pH 6 (1), pH 8 (2) e pH 11 (3). Aumento de 10.000×. 97 

Figura 3.8 – Seção transversal dos filmes SPI (5%) com acréscimo de: (a) a (e): 0; 0,25; 0,5; 

0,75 e 1% ALG, respectivamente, no pH 6 (1), pH 8 (2) e pH 11 (3). Aumento de 250×. 98 



                                                                                                                                   

 

 

Figura 3.9 – Espectro de raio X da SPI em pó (a) e ALG em pó (b). 99 

Figura 3.10 – Espectro de raio X dos filmes SPI (5%) com diferentes concentrações de ALG 

(0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1%) no pH 6 (a), 8 (b) e 11 (c). 100 

Figura 3.11 – Transmitância dos filmes de SPI e SPI/ALG com diferentes concentrações de 

ALG, nos diferentes pHs, sendo (a) pH 6, (b) pH 8 e (c) pH 11. 110 

Figura 3.12 – Isotermas de sorção dos filmes à base de SPI (5%) e ALG (0; 0,25; 0,5; 0,75 e 

1%) no pH 6 (a), pH 8 (b) e pH 11 (c). 115 

Figura 4.1 – Etapas para obtenção da beldroega seca e triturada. 136 

Figura 4.2 – Espectro de FTIR da SPI em pó, ALG em pó e EB liofilizada. 142 

Figura 4.3 – Espectro de FTIR dos filmes elaborados com SPI e EB em diferentes 

concentrações, em % (a) e SPI-ALG com EB nas mesmas concentrações (b). 144 

Figura 4.4 – Microestrutura dos filmes elaborados com SPI (5%) e EB em diferentes 

concentrações: (a-d) 0; 2,5; 3,75 e 5%, respectivamente; e SPI (5%) + ALG (1%) com EB nas 

mesmas concentrações (e-h) 0; 2,5; 3,75 e 5%, respectivamente; 1) transversal de 250×; 2) 

superfície de 250×; e 3) superfície de 10.000×. 146 

Figura 4.5 – Espectro de raio X da SPI em pó (a) e ALG em pó (b). 147 

Figura 4.6 – Espectro de raio X dos filmes elaborados com SPI e EB em diferentes 

concentrações (a) e SPI-ALG com EB nas mesmas concentrações (b). 148 

Figura 4.7 – Fotos dos filmes elaborados com SPI (5%) sem (a) e com adição de ALG (1%) 

(b), acrescidos de EB em diferentes concentrações: (1) a (4): 0; 2,5; 3,75 e 5%, respectivamente.

 153 

Figura 4.8 – Transmitância dos filmes elaborados com SPI (5%) sem (a) e com adição de 

alginato de sódio (b), com diferentes concentrações de extrato de beldroega (EB). 154 

Figura 5.1 – Processo de envase e embalagens finais de cada formulação, sendo (a) chips de 

manga antes do envase, (b) envase a vácuo, (c) armazenamento em BOD, (d) embalagens após 

envase: 1 – PEAD, 2 – SPI, 3 – SPI-EB, 4 – SPI-ALG, (5) – SPI-ALG-EB. 171 

Figura 5.2 – Umidade (a) e atividade de água (b) dos chips de manga armazenados nas 

diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD. 179 

Figura 5.3 – Modelo cinético de segunda ordem da alteração do parâmetro L* de cor dos chips 

de manga armazenados nas diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD. 181 

Figura 5.4 – Modelo cinético de segunda ordem da alteração do parâmetro b* de cor dos chips 

de manga armazenados nas diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD. 182 

Figura 5.5 – Modelo cinético de segunda ordem da alteração do parâmetro C* de cor dos chips 

de manga armazenados nas diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD. 183 



                                                                                                                                   

 

 

Figura 5.6 – Modelo cinético de segunda ordem da alteração do parâmetro h (hue) da cor dos 

chips de manga armazenados nas diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD. 184 

Figura 5.7 – Modelo cinético de ordem zero da diferença total de cor (DE*) dos chips de manga 

armazenados nas diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD. 185 

Figura 5.8 – Modelo cinético de segunda ordem da alteração de β-caroteno dos chips de manga 

armazenados nas diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD. 186 

Figura 5.9 – Atividade antioxidante pelo método ABTS (μM de trolox·100g-1 de chips de 

manga) das amostras armazenadas nas diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD. 187 

Figura 5.10 – Modelo cinético de segunda ordem da alteração da atividade antioxidante pelo 

método DPPH (μM de trolox·100g-1 de chips de manga) das amostras armazenadas nas 

diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD. 189 

Figura A.1 – Potencial zeta de soluções aquosas de SPI a diferentes forças iônicas (0, 20 e 50 

mM) sem e com segundo aquecimento (70 °C por 20 min). 197 

Figura A.2 – Potencial zeta de soluções aquosas de SPI (a), alginato (b) e misturas de SPI (5%) 

com diferentes concentrações de alginato (c a f: 0,25; 0,5; 0,75 e 1%) em diferentes pH’s (2 a 

11) e diferentes forças iônicas (0, 20 e 50 mM). 199 

Figura B1 – Soluções de SPI (5%) e ALG (1%) pH 11 a diferentes concentrações de sal (0, 20 

e 50 mM), (a) deformação versus G’ a 5 radˑs-1; (b) G’ e G’’ versus frequência, na deformação 

0,02. 201 

Figura C1 – Filmes biodegradáveis elaborados a partir de SPI e filmes compostos de SPI com 

acréscimo de: (a) a (e): 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1% ALG, no pH 11. 202 

Figura D1 – Fotos das embalagens retiradas em cada dia de análise, com as formulações na 

seguinte ordem: PEAD, SPI, SPI-ALG, SPI-EB e SPI-ALG-EB 203 

  

 

 



                                                                                                                                   

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 – Parâmetros do ajuste do modelo da Lei da Potência para G’ e G” nas soluções SPI 

(5%) com diferentes concentrações de ALG em diferentes pHs, força iônica de 20 mM, e 

temperatura ambiente (25°C).                                                                                                     64 

Tabela 3.1 – Umidade relativa das soluções salinas saturadas a 25 °C.                                     85 

Tabela 3.2 – Índices de cristalinidade relativa (ICR) dos filmes de SPI adicionados de diferentes 

concentrações de ALG e elaborados em diferentes pHs.                                                          101 

Tabela 3.3 – Espessura (mm), Tensão (MPa), deformação na ruptura (%) e módulo de Young 

(MPa) dos filmes SPI (5%), nos pHs (6, 8 e 11), e acrescidos de diferentes concentrações de 

alginato (0,25; 0,5; 0,75 e 1%).                                                                                                     105 

Tabela 3.4 – Parâmetros de cor (L*, a*, b*) e opacidade com diferentes concentrações de 

alginato e diferentes pHs.                                                                                                              108 

Tabela 3.5 – Teor de água (g/100 g amostra) e solubilidade em água dos filmes de SPI (5%) 

com diferentes concentrações de alginato e diferentes pHs.                                                        113 

Tabela 3.6 – Parâmetro do modelo de GAB ajustado aos dados experimentais dos filmes a base 

de SPI e diferentes concentrações de ALG e pHs.                                                                     116 

Tabela 3.7 – Permeabilidade ao vapor de água (g/m·s·Pa), densidade (g/m3), coeficiente de 

solubilidade (g/g·Pa) e coeficiente de difusão (m2/s) dos filmes de SPI (5%) com diferentes 

concentrações de alginato e diferentes pHs.                                                                                  120 

Tabela 3.8 – Espessuras (mm) e coeficientes de permeabilidade ao oxigênio (PO2) de filmes de 

SPI (5%) com diferentes concentrações de alginato, no pH 11.                                              122 

Tabela 4.1 – Cristalinidade relativa das matérias-primas e dos filmes biodegradáveis.          149 

Tabela 4.2 – Espessura e propriedades mecânicas (tensão, deformação na ruptura e módulo de 

Young) dos filmes sem e com adição de diferentes concentrações de extrato de beldroega. 151 

Tabela 4.3 – Parâmetros de cor e opacidade dos filmes de SPI e SPI-ALG sem e com adição de 

diferentes concentrações de extrato de beldroega.                                                                    153 

Tabela 4.4 – Umidade, solubilidade e permeabilidade ao vapor de água dos filmes de SPI e SPI-

ALG sem e com adição de extrato de beldroega.                                                                      156 

Tabela 4.5 – Atividade antioxidante pelo método DPPH do extrato de beldroega e dos filmes 

de SPI e SPI-ALG sem e com adição de diferentes concentrações do extrato.                       157 

Tabela 5.1 – Espessuras (mm), permeabilidade ao vapor de água (g/m·s·Pa) e ao oxigênio (PO2) 

e opacidade dos filmes de SPI (5%) e SPI (5%)-ALG (1%), ambos sem e com adição de EB 

(5%), e do filme de polietileno de alta densidade (PEAD).                                                       177 



                                                                                                                                   

 

 

Tabela E.1 – Atividade antioxidante pelos métodos ABTS*+ e DPPH de chips de manga com 

diferentes soluções extratoras.                                                                                                  204 

Tabela F.1 – Parâmetros de cor (L*, a*, b*, C*, h e ΔE) dos chips de manga armazenados nas 

diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD durante estocagem à 25 °C.                    205 

Tabela F.2 – Conteúdo de β-caroteno (μg/g amostra) dos chips de manga armazenados nas 

diferentes embalagens biodegradáveis e no PEAD durante estocagem à 25 °C.                    207 

Tabela F.3 – Atividade antioxidante (AA) pelos métodos ABTS e DPPH, em μM de 

Trolox/100g amostra, dos chips de manga armazenados nas diferentes embalagens 

biodegradáveis e no PEAD durante estocagem à 25 °C.                                                          208 



                                                                                                                                   

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO GERAL 21 

OBJETIVOS DA PESQUISA 23 

Objetivo Geral                                                                                                                       23 

Objetivos Específicos                                                                                                            23 

1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 25 

1.1 Filme comestível                                                                                                             25 

1.2 Proteína isolada de soja                                                                                                 27 

1.3 Alginato de sódio                                                                                                            29 

1.4 Interações entre proteínas e polissacarídeos                                                               31 

1.4.1 Proporção proteína/ polissacarídeo 32 

1.4.2 pH 34 

1.4.3 Força iônica 35 

1.4.4 Temperatura 35 

1.5 Filmes comestíveis com adição de extrato antioxidante                                             36 

1.6 Portulaca oleracea L. (BELDROEGA)                                                                         38 

REFERÊNCIAS 40 

2 EFEITO DO PH E DA CONCENTRAÇÃO DE POLISSACARÍDEO EM MISTURAS 

DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E ALGINATO DE SÓDIO 51 

RESUMO 51 

2.1 Introdução                                                                                                                      51 

2.2 Materiais e Métodos                                                                                                      53 

2.2.1 Materiais 53 

2.2.2 Preparação das soluções 54 

2.2.2.1 Solução estoque 54 

2.2.2.2 Soluções SPI-ALG 54 

2.2.3 Análises em solução 55 

2.2.3.1 Potencial Zeta 55 

2.2.3.2 Propriedades reológicas 55 

2.2.3.3 FTIR-ATR 56 

2.2.3.4 Microscopia confocal de varredura a laser 56 

2.2.4 Análises estatísticas 56 

2.3 Resultados e Discussão                                                                                                  57 

2.3.1 Potencial zeta 57 

2.3.2 Análises reológicas 59 

2.3.2.1 Varredura de deformação 59 



                                                                                                                                   

 

 

2.3.2.2 Varredura de Frequência 61 

2.3.3 Espectroscopia de infravermelho (FTIR) 65 

2.3.4 Microscopia confocal 68 

2.4 Conclusões                                                                                                                      71 

REFERÊNCIAS 71 

3 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE ALGINATO DE SÓDIO E DO PH EM FILMES 

À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA 77 

RESUMO 77 

3.1 Introdução                                                                                                                      77 

3.2 Material e Métodos                                                                                                        80 

3.2.1 Materiais 80 

3.2.2 Elaboração dos filmes comestíveis 80 

3.2.3 Caracterização dos filmes de SPI e SPI-ALG 81 

3.2.3.1 Espessura 81 

3.2.3.2 Análise por Infravermelho de Reflectância Total Atenuada (FTIR-ATR) 81 

3.2.3.3 Análises morfológicas 81 

3.2.3.4 Difração de Raios-X e cristalinidade relativa 82 

3.2.3.5 Propriedades mecânicas 82 

3.2.3.6 Propriedades óticas 83 

3.2.3.7 Teor de água 83 

3.2.3.8 Solubilidade em água 84 

3.2.3.9 Isotermas 84 

3.2.3.10 Permeabilidade ao vapor de água 86 

3.2.3.11 Densidade dos filmes 87 

3.2.3.12 Trasnferência de massa em filmes 87 

3.2.3.13 Permeabilidade ao oxigênio 89 

3.2.4 Análise estatística 89 

3.3 Resultados e Discussão                                                                                                  90 

3.3.1 FTIR 90 

3.3.2 Análises morfológicas 94 

3.3.3 Raio-X e cristalinidade relativa 99 

3.3.4 Propriedades mecânicas 101 

3.3.5 Propriedades óticas 106 

3.3.6 Teor de água e solubilidade em água 110 

3.3.7 Isotermas de sorção 113 

3.3.8 Permeabilidade ao vapor de água 116 

3.3.9 Densidade, coeficiente de solubilidade (β) e coeficiente de difusão ( wD ) 118 



                                                                                                                                   

 

 

3.3.10 Permeabilidade ao oxigênio 121 

3.4 Conclusões                                                                                                                    123 

REFERÊNCIAS 124 

4 EFEITO DA ADIÇÃO DE ALGINATO E DE EXTRATO DE BELDROEGA 

(PORTULACA OLERACEA L.) EM FILMES À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE 

SOJA 132 

RESUMO 132 

4.1 Introdução                                                                                                                    133 

4.2 Materiais e Métodos                                                                                                     135 

4.2.1 Materiais 135 

4.2.2 Extrato de beldroega 135 

4.2.3 Elaboração dos filmes 136 

4.2.4 Caracterização dos filmes 137 

4.2.4.1 Espessura 137 

4.2.4.2 Análise por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 138 

4.2.4.3 Difração de Raios X (DRX) 138 

4.2.4.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 138 

4.2.4.5 Propriedades mecânicas 138 

4.2.4.6 Propriedades óticas 139 

4.2.4.7 Teor de água 139 

4.2.4.8 Solubilidade em água 139 

4.2.4.9 Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 139 

4.2.4.10 Determinação da capacidade antioxidante dos filmes 140 

4.2.4.10.1 Extração dos compostos bioativos 140 

4.2.4.10.2 Determinação da atividade antioxidante (AA) 141 

4.3 Resultados e Discussão                                                                                                141 

4.3.1 FTIR 141 

4.3.2 Microestrutura 144 

4.3.3 Difração de Raios X (DRX) e cristalinidade relativa 147 

4.3.4 Propriedades mecânicas 149 

4.3.5 Aparência visual e propriedades óticas 151 

4.3.6 Teor de água, solubilidade e permeabilidade ao vapor de água 155 

4.3.7 Atividade antioxidante 156 

4.4 Conclusões                                                                                                                    157 

REFERÊNCIAS 158 

5 FILMES BIODEGRADÁVEIS E ATIVOS APLICADOS COMO EMBALAGENS DE 

CHIPS DE MANGA (MANGIFERA INDICA L.) 165 



                                                                                                                                   

 

 

RESUMO 165 

5.1 Introdução                                                                                                                    166 

5.2 Materiais e Métodos                                                                                                     168 

5.2.1 Materiais 168 

5.2.2 Elaboração dos filmes 169 

5.2.3 Propriedades dos filmes 169 

5.2.3.1 Espessura 169 

5.2.3.2 Permeabilidade ao vapor de água 169 

5.2.3.3 Permeabilidade ao oxigênio 170 

5.2.3.4 Opacidade 170 

5.2.4 Preparo das embalagens e armazenamento 170 

5.2.5 Análises da manga durante armazenamento 172 

5.2.5.1 Umidade 172 

5.2.5.2 Atividade de água 172 

5.2.5.3 Cor 172 

5.2.5.4 Carotenoides totais 173 

5.2.5.5 Atividade antioxidante 173 

5.2.5.5.1 Extração dos compostos bioativos da manga 173 

5.2.5.5.2 Determinação da Atividade antioxidante (AA) pelo método ABTS 174 

5.2.5.5.3 Determinação da Atividade antioxidante (AA) pelo método DPPH 174 

5.2.6 Cinética de reação 174 

5.2.7 Análises estatísticas 175 

5.3 Resultados e Discussão                                                                                                175 

5.3.1 Propriedades de barreira dos filmes 175 

5.3.2 Umidade e atividade de água da manga 177 

5.3.3 Cor da manga 179 

5.3.4 Conteúdo de β-caroteno das mangas 185 

5.3.5 Atividade antioxidante da manga 187 

5.4 Conclusões                                                                                                                    189 

REFERÊNCIAS 190 

CONCLUSÕES GERAIS 195 

PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 196 

APÊNDICE A: INFLUÊNCIA DO PH, FORÇA IÔNICA E SEGUNDO 

AQUECIMENTO NA CARGA LÍQUIDA DAS SOLUÇÕES DE SPI, ALG E 

MISTURAS SOBRE O POTENCIAL ZETA. 197 

APÊNDICE B: EFEITO DA FORÇA IÔNICA SOBRE OS ENSAIOS OSCILATÓRIOS 

DE SOLUÇÕES DE SPI (5%) COM ADIÇÃO DE ALGINATO (1%). 200 



APÊNDICE C: IMAGENS DOS FILMES BIODEGRADÁVEIS DE SPI E SPI-ALG 202 

APÊNDICE D. EMBALAGENS DAS DIFERENTES FORMULAÇÕES RETIRADAS 

EM CADA DIA DE ANÁLISE 203 

APÊNDICE E. SOLUÇÃO EXTRATORA MAIS EFICAZ PARA ATIVIDADE 

ANTIOXIDANTE DE CHIPS DE MANGA 204 

APÊNDICE F. PARÂMETROS DE COR (L*, A*, B*, C*, H E ΔE) (TABELA F1), 

CONTEÚDO DE Β-CAROTENO (MG/G AMOSTRA SECA) (TABELA F2) E 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTES PELOS MÉTODOS ABTS E DPPH (TABELA F3) 

NOS CHIPS DE MANGA DURANTE OS 100 DIAS DE ARMAZENAMENTO. 205 



Introdução Geral   21 

INTRODUÇÃO GERAL 

Os biopolímeros são de grande interesse nas indústrias alimentícias e farmacêuticas, 

uma vez que são utilizados para diversas finalidades, como elaboração de géis, microcápsulas, 

espumas, emulsões, coberturas e filmes biodegradáveis, dentre tantas outras. No entanto, um 

único polímero muitas vezes não fornece todas as características desejadas, fazendo-se 

necessário a combinação de dois ou mais deles.   

Vale mencionar que muitos fatores que alteram as características de misturas de 

biopolímeros, como composição, proporção de cada componente e pH da solução. O pH é de 

extrema importância na formação e estabilização de misturas de biopolímeros, uma vez que as 

propriedades eletrostáticas são altamente dependentes do pH, e deve ser avaliado. 

A elaboração de filmes biodegradáveis visa reduzir o uso de embalagens à base de 

petróleo presentes no mundo todo, que provocam graves consequências ao meio ambiente. 

Devido à grande quantidade de resíduo gerado e ineficiente processo de reciclagem, é crescente 

o interesse por materiais biodegradáveis à base de biopolímeros.

Filmes biodegradáveis podem ser formados por proteínas, polissacarídeos ou lipídeos, 

além da combinação destes. Estudos sobre o desenvolvimento e caracterização de filmes a partir 

de mistura de proteínas e polissacarídeos têm sido conduzidos, e tem-se observado melhora nas 

propriedades de filmes compostos em relação a filmes simples, como na resistência mecânica 

e nas propriedades de barreira.   

A proteína de soja representa uma das principais alternativas como fonte de proteína de 

origem vegetal. Ela tem se destacado na elaboração de filmes por ser biodegradável, abundante, 

apresentar baixo preço e possibilitar reações de crosslinking, uma vez que possui muitos grupos 

laterais reativos. A SPI é produzida a partir da farinha desengordurada de soja e apresenta mais 

de 90% de proteínas, sendo as principais a β-conglicinina (7S) e a glicina (11S). 

O alginato de sódio é um polissacarídeo linear e aniônico extraído de algas marrons, e 

tem sido muito utilizado nas indústrias farmacêuticas e alimentícias devido a sua ausência de 

toxicidade, baixo custo, por ser biodegradável e apresentar boa biocompatibilidade.   

Além da combinação proteína e polissacarídeo, um filme comestível pode conter 

compostos antioxidantes, enriquecendo e protegendo os alimentos que por ele forem 

embalados. Uma alternativa é o extrato de plantas, como a beldroega (Portulaca oleracea L.), 

uma erva daninha comestível rica em compostos bioativos, que podem conferir propriedades 

antioxidantes. Filmes biodegradáveis ativos têm sido aplicados como embalagens para diversos 
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produtos alimentícios, principalmente para alimentos com alta taxa de oxidação, e bons 

resultados têm sido observados.  

Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo principal investigar interações 

entre SPI (5%) e ALG em diferentes concentrações (0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1%) e diferentes pHs. 

Além disso, visou a elaboração e caracterização de filmes à base desses biopolímeros e a 

avaliação do acréscimo de diferentes concentrações de extrato de beldroega a uma formulação 

de filme de SPI e uma de SPI-ALG. Por fim, quatro diferentes formulações de filmes foram 

aplicadas como embalagem tipo sachê para chips de manga.  

A tese está dividida em cinco capítulos: 

O Capítulo 1 se refere à revisão bibliográfica geral, abordando temas investigados nesta 

pesquisa. 

O Capítulo 2 apresenta o estudo de soluções de SPI e misturas de SPI-ALG em 

diferentes concentrações de ALG (0,25; 0,5; 0,75 e 1%) e em diferentes pHs. Estas foram 

avaliadas quanto ao potencial zeta, propriedades reológicas, espectroscopia de infravermelho 

(FTIR) e microscopia confocal.  

O Capítulo 3 aborda a elaboração e a caracterização de filmes à base de SPI. Realizou-

se uma ampla caracterização de filmes formados apenas de SPI e de filmes compostos de SPI 

e ALG nos pHs 6, 8 e 11, com base em propriedades estruturais (FTIR e Raio X), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), propriedades mecânicas e óticas, umidade, solubilidade, 

isotermas de sorção e permeabilidade ao vapor de água e ao oxigênio.  

O Capítulo 4 avalia a adição de diferentes concentrações de extrato de beldroega 

(Portulaca oleracea L.) (2,5; 3,75 e 5%) em filmes simples de SPI (5%) e compostos de SPI 

(5%) – ALG (1%) no pH 11. As propriedades dos filmes foram avaliadas por análises de 

espectroscopia de infravermelho (FTIR), Raio X, microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

propriedades mecânicas e óticas, permeabilidade ao vapor de água, umidade, solubilidade e 

atividade antioxidante pelo método 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH). 

O Capítulo 5 compara propriedades dos filmes biodegradáveis (permeabilidade ao vapor 

da água e ao oxigênio e opacidade) com as do plástico convencional de polietileno de alta 

densidade (PEAD), e estuda o desempenho desses filmes na forma de embalagem tipo sachê 

para chips de manga. Alterações de qualidade de chips de manga envasados a vácuo foram 
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determinadas com base em parâmetros de cor, conteúdo de β-caroteno e atividade antioxidante 

(realizada pelos métodos ABTS e DPPH). 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo Geral 

Avaliar as propriedades químicas, físicas e mecânicas da mistura de proteína isolada de 

soja com alginato de sódio e de filmes à base desses biopolímeros, bem como efeitos de extrato 

de beldroega nos filmes e aplicação de diferentes formulações como embalagem para chips de 

manga. 

Objetivos Específicos 

 Investigar propriedades de soluções de SPI (5%) e misturas SPI-ALG em diferentes

concentrações de ALG (0,25; 0,5; 0,75 e 1%).

 Avaliar filmes simples à base de SPI (5%) e compostos à base de SPI (5%) e ALG

(0,25; 0,5; 0,75 e 1%) em diferentes pHs (6, 8 e 11).

 Analisar a influência de diferentes concentrações de extrato de beldroega (2,5; 3,75 e

5%) em filme simples de SPI (5%) e filme composto SPI (5%) - ALG (1%), em pH 11.

 Avaliar permeabilidade ao oxigênio de embalagens biodegradáveis ativas (com extrato

de beldroega) e compará-las à dos filmes sem extrato e do plástico convencional de

polietileno de alta densidade (PEAD).

 Avaliar o desempenho de filmes biodegradáveis como embalagens tipo sachê para

chips de manga, analisando a qualidade física e química das amostras ao longo do

tempo de armazenamento em diferentes embalagens biodegradáveis e em embalagem

de PEAD.
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CONCLUSÕES GERAIS 

O presente estudo evidenciou a importância das condições de pH e da composição das 

soluções filmogênicas sobre as propriedades de filmes e demonstrou as vantagens das 

composições de proteína e polissacarídeo sobre os filmes somente de proteína.  

As interações e propriedades das misturas SPI-ALG, verificadas pelo potencial zeta, 

ensaios reológicos, FTIR e microscopia confocal indicaram alterações na estrutura do gel com 

a variação do pH e das concentrações de polissacarídeo. Misturas com 0,75% ALG nos pHs 6 

e 8 foram as que apresentaram maior força do gel. Apesar disso, os filmes biodegradáveis com 

maior resistência mecânica foram obtidos no pH 11. Tal fato pode estar relacionado a 

modificações conformacionais que teriam ocorrido durante a secagem das soluções 

filmogênicas ou ainda à presença de glicerol nos filmes. 

A respeito dos filmes, conclui-se que adição crescente de ALG nos filmes de SPI 

aumentou a opacidade, solubilidade e melhorou as propriedades mecânicas, com 

particularidades específicas para cada pH. No pH 11 a adição de ALG reduziu 

significativamente a permeabilidade ao oxigênio dos filmes, atingindo uma redução de 132% 

com a concentração de 1% ALG.  

A adição de extrato de beldroega nos filmes simples (SPI) e compostos (SPI-ALG) não 

alterou a estrutura dos filmes, analisada pelo FTIR, mas reduziu a cristalinidade relativa e 

aumentou a opacidade e a atividade antioxidante. Além disso, nos filmes compostos, aumentou 

a tensão.   

Filme comercial de PEAD apresentou menor permeabilidade ao vapor da água em 

relação aos filmes biodegradáveis, porém menor opacidade e maior permeabilidade ao 

oxigênio. A permeabilidade ao oxigênio dos filmes com EB não foi alterada em comparação 

aos filmes sem extrato. 

Em relação ao estudo de armazenamento, as embalagens de filmes biodegradáveis 

demonstraram bom desempenho na preservação de chips de manga, sobretudo a combinação 

de SPI-ALG, que apresentou a menor taxa de degradação de β-caroteno. Apesar da necessidade 

de estudos mais aprofundados e avaliação da segurança microbiológica do alimento, os 

biofilmes à base SPI-ALG demonstraram grande potencial como embalagem biodegradável de 

alimentos desidratados.  

Um amplo conjunto de dados obtidos neste estudo demonstra as vantagens e limitações 

das diferentes composições e pHs utilizados na elaboração dos filmes, que servirão para nortear 

futuras investigações.  




